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 Lucrarea este structurat! în dou! p!r"i: partea întâi – Stadiul actual care cuprinde 

dou! capitole #i partea a doua a Contribu$ii personale privind ob$inerea carbonatului 

de calciu #i influen$a acestuia asupra propriet"$ilor hârtiei, care cuprinde trei capitole. 

 În capitolul 1 „Aspecte generale privind utilizarea materialelor de umplutur" la 

fabricarea hârtiei” se prezint! propriet!"ile hârtiei, materialele de umplutur! #i efectele 

acestora asupra propriet!"ilor hârtiei. 

 Capitolul 2 „Stadiul actual al cercet"rii procesului de ob$inere a carbonatului de 

calciu” a fost conceput pentru a se prezenta în mod unitar datele raportate în literatur! cu 

privire la carbonatul de calciu natural #i procedeele de ob"inere a carbonatului de calciu. 

 În cadrul contribu"iilor personale se prezint! pentru început, în capitolul 3 „Strategia 

cercet"rii experimentale”. În acest capitol sunt redate instala"iile experimentale utilizate 

pentru sinteza carbonatului de calciu precipitat, reactivii utiliza"i, modul de ob"inere a hârtiei, 

precum #i metodele de analiz! #i încerc!ri utilizate în partea experimental!. 

 „Cercet"rile privind ob$inerea #i caracterizarea carbonatului de calciu” sunt 

prezentate în capitolul 4. Carbonatul de calciu precipitat se ob"ine prin carbonatarea 

laptelui de var #i prin procedee de dublu schimb. Toate sorturile de carbonat sintetizate au 

fost caracterizate prin analiz! FTIR, analiz! termic!, distribu"ie granulometric! #i 

morfologic prin analiz! SEM. Se studiaz! influen"a unor parametri cum ar fi: compozi"ia 

fazelor reactant, ordinea de ad!ugare, temperatur!, vitez! de agitare #i nu în ultimul rând 

influen"a unor aminoacizi în absen"a #i în prezen"a ionilor de magneziu asupra morfologiei 

carbonatului de calciu precipitat. 

 Carbona"ii de calciu sintetiza"i au fost utiliza"i în procesul de umplere al hârtiei, 

rezultatele ob"inute pentru umplerea direct! #i cea conven"ional! fiind prezentate în 

capitolul 5 „Cercet"ri privind procesul de umplere #i caracterizarea hârtiei rezultate”. 

Hârtiile ob"inute au fost caracterizate din punct de vedere al gramajului, densit!"ii, con"inutului 

de cenu#!, opacit!"ii, gradului de alb #i rezisten"ei la rupere. Valorile ob"inute pentru aceste 

propriet!"i au fost comparate cu cele ob"inute pentru hârtia f!r! adaos de carbonat de calciu #i cu 

hârtia de tipar comercializat!. S-a urm!rit #i influen"a con"inutului în material de umplutur! 

asupra propriet!"ilor hârtiei, în vederea maximiz!rii acestuia. 


